
ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо 

щодо необхідності зміни шляхом коригування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів; тарифів 
та послуги з постачання теплової енергії за категоріями споживачів та тарифів на 

послуги з постачання гарячої води для населення, які отримують послугу без 
використання індивідуальних теплових пунктів 
по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік 

(код ЄДРПОУ 37739041, м. Київ)

м. Київ 28 вересня 2020 року

Реєстрацію учасників відкритого обговорення розпочато о 11:00 на онлайн платформі 
ZOOM, шляхом проведення онлайн трансляції з голосуванням в чаті зареєстрованих учасників.

Для участі у відкритому обговоренні підключились чотири учасника до онлайн 
платформи ZOOM та зареєструвались особи представники підприємства, які бажали прийняти 
участь у відкритому обговоренні чисельністю - сім осіб.

ПРИСУТНІ ТА ПЕРЕБУВАЛИ НА ПРЯМОМУ ВКЛЮЧЕННІ:

Заступник міського голови Київської міської державної адміністрації Пантелеев П.О. 
(на он-лайн платформі ZOOM)

Начальник управління житлово-комунального господарства
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Косар Н.Р.
(на он-лайн платформі ZOOM)

Начальник управління житлово-комунального господарства
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Шумаков В.А.
(на он-лайн платформі ZOOM)

Заступник начальника відділу контролю за благоустроєм та охорони 
навколишнього природного середовища Дарницької районної в місті Безотосний В.М. 
Києві державної адміністрації (на онлайн платформі ZOOM)

Голова відкритих обговорень -  заступник генерального директора з 
загальних питань ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Секретар відкритих обговорень -  директор департаменту фінансів 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Генеральний директор ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Гутаров Ю.В. 

Грядунова А.О.

Селіванов В.В.

Начальник планово-економічного відділу 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Небоженко Л.Т.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення шляхом коригування тарифів на теплову енергію її виробництво, 

транспортування та постачання за категоріями споживачів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 
2020 рік.

2. Про встановлення шляхом коригування тарифів на послугу з постачання теплової 
енергії за категоріями споживачів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік.

3. Про встановлення шляхом коригування тарифів на послугу з постачання гарячої води 
для категорії споживачів населення, які отримують послугу без використання індивідуальних 
теплових пунктів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік.

СЛУХАЛИ:
1. Головуючого - заступника генерального директора із загальних питань 

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Гутарова Ю.В., який привітав учасників відкритих слухань та 
подякував за бажання прийняти участь у відкритому обговоренні.

Юрій Володимирович зазначив, що відповідно до «Порядку проведення відкритого 
обговорення проекту рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» (затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року 
№866), який визначає процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень з 
питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку, 
розгляду зауважень та пропозицій до проектів рішень з обґрунтуванням їх необхідності та 
врахування відповідної позиції територіальних громад, Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на відкриті обговорення (слухання) виносяться такі питання:

1. Про встановлення шляхом коригування тарифів на теплову енергію її виробництво, 
транспортування та постачання за категоріями споживачів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 
2020 рік.

2. Про встановлення шляхом коригування тарифів на послугу з постачання теплової 
енергії за категоріями споживачів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік.

3. Про встановлення шляхом коригування тарифів на послугу з постачання гарячої води 
для категорії споживачів населення, які отримують послугу без використання індивідуальних 
теплових пунктів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік.

Сьогоднішню роботу ми побудуємо наступним чином. Спочатку профільні доповідачі, 
спеціалісти ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» будуть доповідати по анонсованій темі, а потім другий 
блок запитання-відповідь.

Час передбачений на відкриті слухання одна година.
З моменту оприлюднення оголошення про проведення відкритих слухань на поштову або 

електронну адресу ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» листів по темі питань відкритого обговорення 
не надходило.

Слово для доповіді надається Генеральному директору
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» В’ячеславу Володимировичу Селіванову.

2. В’ячеслав Володимирович Селіванов звернувся до учасників відкритих слухань, 
зареєстрованих в чаті онлайн трансляції (по питаннях порядку денного):

Шановні учасники відкритих слухань, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є ліцензіатом 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), постачання теплової 
енергії. Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» є виконавцем послуг з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
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Статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» та статтею 10 Закону України «Про 
державне регулювання у сфері комунальних послуг» визначено, зокрема, що тарифи на теплову 
енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на 
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а встановлення тарифів на 
комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат, не допускається і може 
бути оскаржено в суді.

Законом України від 09.11.2017 року №2189, який в повному обсязі введений в дію з 
«01» травня 2019 року, визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, зокрема 
передбачено послугу з постачання гарячої води, визначено нову систему взаємовідносин, що 
виникатимуть у процесі надання та споживання послуги; передбачено різні моделі договірних 
відносин у сфері комунальних послуг; змінено підходи до формування тарифів на комунальні 
послуги та нарахування плати споживачам, зокрема виділено окремий платіж - плату за 
абонентське обслуговування. Крім того, Законом №2189 передбачено приведення у відповідність 
із цим Законом всіх нормативних та регуляторних актів.

Діючі тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання; на 
послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, відповідно до засад 
нововведених положень законодавства та регуляторних актів, для ТОВ «ЄВРО- 
РЕКОНСТРУКЦІЯ» встановлені Постановою НКРЕКП від 14.01.2020 року №77 (із змінами і 
доповненнями згідно із постановами НКРЕКП від 17.03.2020 № 623, від 10.06.2020 № 1083).

Транспортування власної теплової енергії для споживачів
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» здійснюється тепловими мережами
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», відповідно до умов укладеного договору. Витрати на 
транспортування власної теплової енергії тепловими мережами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» є 
складовою тарифів на теплову енергію й відповідно на послуги з постачання теплової енергії та 
послуги з постачання гарячої води, які встановлюються НКРЕКП для ТОВ «ЄВРО- 
РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Розпорядженням КМДА від 23.04.2020 №636, встановлені тарифи на транспортування 
теплової енергії для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на період з 1 травня 2020 року по 30 вересня 
2020 року.

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» листом від 11.09.2020 року №28АУ/01/1у/1/3308 повідомлено 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЮ» про наміри встановлення нових тарифів на транспортування 
теплової енергії з 1 жовтня 2020 року. Проекти Розпоряджень КМДА щодо рівнів тарифів з 
1 жовтня 2020 року для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» оприлюдненні на офіційних сайтах КМДА 
та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

У разі якщо розпорядження КМДА з 01 жовтня 2020 року буде встановлено тариф 
відмінний від передбаченого проектом пропонується їх врахування при прийнятті рішень 
НКРЕКП щодо встановлення шляхом коригування тарифів для ТОВ «ЄВРО- 
РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Отже, основними чинниками зміни шляхом коригування тарифів для ТОВ «ЄВРО- 
РЕКОНСТРУКЦІЯ» є:

І. на теплову енергію на 2020 рік для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є приведення 
розрахунків витрат на транспортування теплової енергії в структурі тарифів на теплову енергію 
у відповідність до оприлюднених тарифів на транспортування теплової енергії для КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з 1 жовтня 2020 року, відповідно до проектів Розпорядження КМДА та 
наступні фактори: 1

1) зміна витрат на транспортування теплової енергії тепловими мережами КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

В структурі діючого тарифу на теплову енергію за категоріями споживачів враховані 
витрати на транспортування теплової енергії за складовими;



- експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими 
мережами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на рівні 89,74 грн./Гкал. (без ПДВ) для всіх 
категорій споживачів, відповідно до Розпорядження КМДА від 22.12.2018 року №2340. 
Загальний обсяг витрат врахований в сумі 84706,20 тис. грн.(без ПДВ).

- витрати на теплову енергію для покриття втрат теплової енергії в теплових мережах 
за категоріями споживачів:

населення -  105,74 грн./Гкал;
бюджетні установи -  105,23 грн./Гкал;
інші споживачі -  85,54 грн./Гкал;
релігійні організації -  77,34 грн./Гкал.

Загальний обсяг витрат врахований в сумі 98116,44 тис. грн.(без ПДВ).

Відповідно до проектів розпорядження КМДА для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», 
розрахований тариф на транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на 
утримання та ремонт центральних теплових пунктів для всіх категорій споживачів на рівні 
378,32 грн./Гкал без ПДВ.

2) коригування обсягу вилучених коштів з врахуванням календарного періоду 
протягом якого вилучення уже відбулося.

3) відшкодування обсягу втрат, що виникають протягом періоду розгляду 
розрахунків, встановлення та оприлюднення тарифів

4) інші витрати в структурі тарифів на теплову енергію її виробництво та постачання 
не зазнали змін.

В результаті проект розрахунків тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів з 1 
жовтня 2020 року наведений в таблиці 1.

Категорія споживачів
Таблиця 1

Тарифи на тспловл енері ію її виробництво, 
транспорт ванни та постачаний

Діючий тариф, 
грн/Г кал

Розрахункові 
тарифи, грн/Г кал

відхилення
%

Населення 1 (А'З ПДВ 689,32 881,16 +27,8%

Бюджетні ецоживачі Г\ ч  ПДВ 688,49 880,84 +27,9%

Інші споживачі без ПДВ 656,62 868,66 +32,3%

Релії ійні органі іапії ,и'і [1 [В 642,76 863,00 +34,3%

Встановлення тарифів на послуїу з постачання теплової енергії та на послугу з 
постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням тарифів на 
теплову енергію. II.

II. Тариф на послугу з постачання теплової енергії. Відповідно до статті 21 Закону 
№ 2189, ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, 
який визначається, як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової 
енергії.

Проект розрахунків тарифів на послуги з постачання теплової енергії за категоріями 
споживачів з 1 жовтня 2020 року наведений в таблиці 2.
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Таблиця 2

.V ІІапмст г.ання
J/II ППк'ІІЛШ к'Ііі

■Sil

■

1111
ШШ

І. ЇМ III) lpt1)

населення, 
і рн.-І кал

ШШ£Ш
.ми шмреГ) 
ніо.і /іі'с і п н \  

\ C lilH 0 1 t, 
ТріїУРкіїд;

І.ІИ ІП)І])СҐ> ІНШИХ І.ІІ1 ІКІїрсб
СІНЬКШЛІЧІН (крім рі ІІ1 ійіпш[

населення), ііріаніїаніи/ 
• і ріь/І кал ірн./І'кі^

3 4 5 6

1057,39 1057,01 1042,39 1035,60

881,16 880,84 868,66 863,00

176,23 176,17 173,73 172,60

Ш■ И

2
Тарифи на 
послугу з 
постачання 
теплової енергії з 
ПДВ, у тому числі: 

1.1 тарифи на теплову 
енергію

■ податок на додану 
вартість (ПДВ)

III. Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення на 2020 рік 
розрахований відповідно до прийнятих законодавчих актів; Постанов НКРЕКП від 08.04.2020 р 
№767 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої води» та 
від 08.04.2020 №768 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з 
постачання гарячої води».

З врахуванням підстави зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, 
тариф на послугу з постачання гарячої води розрахований на рівні 60,38 грн./куб. м з ПДВ
для споживачів -  населення, які утримують послугу без використання індивідуальних теплових 
пунктів, що перебувають на балансі або у власності /або в користуванні виконавця послуги. 
(Таблиця 3)

Таблиця З

;Д У  2 З
Г Д;ї Тарифи на послугу з постачання гарячої ^  ^
[ .дьІ води з ПДВ, у тому числі: ’

1.1 ■ тарифи на теплову енергію 39,12
1.2 вартість 1 мЗ холодної води 11,20

у у У  податок на додану вартість (ПДВ) 10,06 У

У разі внесення змін у регуляторні акти НКРЕКП щодо встановлення тарифів на 
водопостачання та водовідведення для ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», що будуть прийнятті 
протягом періоду розгляду розрахунків, встановлення та оприлюднення тарифів для ТОВ 
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» пропонується їх врахування при прийнятті рішень НКРЕКП при 
встановлені тарифів на послугу з постачання гарячої води.
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Необхідність зміни діючих тарифів на теплову енергію забезпечить надійність та 
безперебійність проходження опалювального періоду та надання якісних послуг 
споживачам.

Головуючий відкритих слухань подякував доповідачу та надав слово Заступнику 
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву Петру Олександровичу.

3. Заступник міського голови Київської міської державної адміністрації 
Пантелеєв П.О. виступив з привітальним словом до учасників відкритих слухань та висловив 
підтримку щодо проведення підприємством коригування тарифів на теплову енергію за 
категоріями споживачів, на послугу з постачання теплової енергії, та на послугу з постачання 
гарячої води для споживачів, які отримують послугу без використання індивідуальних теплових 
пунктів. Це в свою чергу надасть можливість упорядкування договірних умов між двома 
підприємствами територіальної громади м. Києва та забезпечить безперебійне надання послуг 
споживачам.

Тому, чергові слухання (відкриті обговорення) проходять у відкритому режимі, ми 
підтримуємо встановлення шляхом коригування тарифів на теплову енергію за категоріями 
споживачів, на послугу з постачання теплової енергії, та послугу з постачання гарячої води для 
споживачів, які отримують послугу без використання індивідуального теплового пункту для 
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік.

Головуючий відкритих слухань подякував, і запропонував присутнім ставити 
запитання щодо питань, які включені до порядку денного відкритого обговорення 
(слухання) та підлягають обговоренню.

Будь-яких питань, зауважень та пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову 
енергію за категоріями споживачів, з постачання теплової енергії за категоріями споживачів, на 
послугу з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу без використання 
індивідуального теплового пункту по ТОВ «6’ВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік, не надходило.

Головуючий відкритих слухань подякував усім присутнім за участь і оголосив про 
закінчення засідання в формі відкритих обговорень (слухань).

РЕЗОЛЮЦІЯ:
За результатами проведення відкритих обговорень (слухань) з питань щодо 

встановлення тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів, з постачання 
теплової енергії за категоріями споживачів, на послугу з постачання гарячої води для 
категорії споживачів населення, які отримують послугу без використання індивідуальних 
теплових пунктів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік:

1. Врахувати інформацію, повідомлену доповідачем і учасниками відкритих слухань, 
закінчити процедуру відкритих слухань (обговорень) як таку, що відбулась відповідно до 
вимог п. 2.1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг України «Про затвердження Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 30.06.2017 року № 866.

2. Підтримати ініціативу ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» про звернення до 
НКРЕКП щодо встановлення тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів, з 
постачання теплової енергії за категоріями споживачів, на послугу з постачання гарячої 
води для споживачів, які отримують послугу без використання індивідуальних теплових 
пунктів по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2020 рік.
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та
оприлюдните 
із заявою 
державне р 
прийняття

Протокол за результатами проведення відкритих обговорень (слухань) 
на офіційному веб-сайті ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та надіслати разом 
відповідним пакетом документів до Національної комісії, що здійснює 

стулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України з метою 
шення в межах компетенції.

відкритості.

рі

Заперечення та доповнення: заперечень та доповнень не надійшло.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося на засадах гласності та

Головуючий 
відкритш слухань

Секретар 
відкритих слухань

•У  
і/

Ю.В. Гутаров

А.О. Грядунова
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РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

ІІ.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1. Гутаров
Володим

Орій
ирович

тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Заступник генеральної^ 
директора із загальних 
питань /

2. Грядуної
Олексан,

іа Анна 
фівна

тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

директор департаменту 
фінансів Ч  •^7'

4. Небожен
Томівна

ко Людмила тов
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Начальник планово- 
економічного відділу
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